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II. 

Návrh 

 

VYHLÁŠKA   

ze dne …..2017, 

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,  

zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 

Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona 

č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., (dále jen "zákon") 

k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 7, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 

4, § 12 odst. 9, § 13 odst. 7, § 14 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 38d odst. 4 zákona:   

 

Čl. I 

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky 

č. 10/2017 Sb. a vyhlášky č. 86/2017 Sb. se mění takto: 

1. V § 8 se v textu pod nadpisem slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „§ 9 odst. 4“ se vkládá 

text „, § 12 odst. 9 a § 13 odst. 7“. 

2. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního 

vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla je uveden v příloze č. 28 k této vyhlášce.“ 

3. V § 9 až § 14 a v § 16 se v textu pod nadpisem číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 

4. V § 13 odst. 1 se na začátek písmene e) vkládají slova „vozidlo zvláštního určení a“. 

5. § 15 včetně nadpisu zní: 

„§ 15 

Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla 

(K § 4 odst. 7 zákona) 

(1) Údaje o technických prohlídkách silničního vozidla jsou 

 

a) druh technické prohlídky prováděné ve stanici technické kontroly, kterým je 

1. pravidelná technická prohlídka, 

2. opakovaná technická prohlídka, 

3. technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla, 
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4. technická prohlídka na základě Evropské mezinárodní silniční dohody o přepravě 

nebezpečných věcí (ADR)4, 

5. evidenční kontrola, 

6. technická prohlídka na žádost zákazníka, 

7. technická prohlídka před registrací, nebo 

8. technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly, 

b) datum provedení technické prohlídky, 

c) datum platnosti technické prohlídky, 

d) označení stanice technické kontroly a 

e) údaje o stavu silničního vozidla podle výsledku technické prohlídky. 

 

(2) Údaje o technické způsobilosti silničního vozidla zjištěné na pozemních komunikacích 

jsou 

a) druh technické kontroly stavu vozidla, kterým je 

1. kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy, nebo 

2. kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy při objasnění dopravní 

nehody, 

b) datum provedení technické kontroly stavu vozidla a 

c) údaje o stavu vozidla podle výsledku kontroly.“. 

6. V § 16 odst. 1 písm. b) se slovo „jednotlivého“ zrušuje. 

7. V § 20 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 21 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „místa podnikání 

nebo“ zrušují. 

8. V § 34 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „nebo místa podnikání“ zrušují.  

9. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:  

„§ 37a 

Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz 

do jiného státu 

(K § 38d odst. 4 zákona) 

(1) Pro zápis v osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností 

pro vývoz do jiného státu platí § 17 obdobně. 

(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz 

do jiného státu obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben 

převážně v odstínech světle modré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm.  

(3) Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz 

do jiného státu je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce. 

                                                 
4 Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve 

znění pozdějších předpisů 
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10. V § 39 se za číslem „14“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za číslem „24“ se vkládá text „, 28 

a 29 “.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)



 4 

 

11. Příloha č. 1 zní: 

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

Žádost o poskytnutí údajů   

z registru silničních vozidel 

 
 

Žadatel 
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   
*) rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR  

 

Žádá o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel: 

 

Registrační značka vozidla:  
       

Druh vozidla:  ........................................................................  

Z důvodu: 

 ................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................  

K žádosti se dokládá: 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

V  .............................................  dne  ..................................   Podpis žadatele  .....................................................................                

Správní poplatek .................................................................................. Kč podle položky  ...................................... sazebníku zákona o správních 

poplatcích č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v hotovosti. Doklad č.  .........................  

  ................................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby 

“. 

rodné  

číslo*):            
identifikační 

číslo:         
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12. Příloha č. 2 zní: 

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

       

registrační značka (vyplní úřad) 

Žádost o zápis silničního vozidla  

do registru silničních vozidel 
VYPLNÍ ŽADATEL! 

A: Podepsaný vlastník žádá, aby dále popsané silniční vozidlo bylo zapsáno do registru silničních vozi del  

Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)   

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   
   

 

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo bylo zapsáno do registru silničních vozidel (vyplnit jen, když je 

provozovatel odlišný od vlastníka) 

jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)   

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

*)
rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR. 

C: K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel se přikládá : 
 doklad o technické způsobilosti vozidla, 

 doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno, 

 protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové, 

 doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 

 doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území České republiky nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního 

vozidla trvalý pobyt na území České republiky,  

 potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie, 

 doklad totožnosti žadatele, je-li totožnost ověřována, 

 zplnomocnění při zastupování; písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a 

zapisovaného provozovatele nebo plná moc podepsaná zmocnitelem v souladu se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

 dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti 

vozidla. 

Odevzdávám tabulku(y) s registrační značkou:  ............................................................  v počtu ................................................................. ks 

 

Odevzdávám osvědčení o registraci vozidla: ................................................................  číslo:  .........................................................................

  

D: Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

V  ........................................  dne  ...................................  
Podpis žadatele(ů) ............................................................ 

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

          

 registrační značka 
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Druhá strana 

E. Technický popis silničního motorového vozidla a přípojného vozidla  

 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 
                 

Kategorie vozidla  ..........................................................................................................................................................................  

Druh vozidla  ..........................................................................................................................................................................  

Typ vozidla  ..........................................................................................................................................................................  

Značka a obchodní označení  ..........................................................................................................................................................................  

Barva vozidla 
bílá žlutá oranžová červená fialová modrá zelená šedá hnědá černá 

          

Číslo technického průkazu  ..........................................................................................................................................................................  

Číslo schválení technické způsobilosti  ..........................................................................................................................................................................  

 

Poznámky:  

(Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.)  

 ................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................  

 

F. Účel využití vozidla 

 vozidlo taxislužby 

 silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě 

 vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu 

 vozidlo obecného užití 

 

Správní poplatek  ................................................................................. Kč podle položky  ...................................... sazebníku zákona o správních 

poplatcích č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v  hotovosti. Doklad č. .........................  

  ...............................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby 

G. Potvrzení o převzetí dokladů žadatelem (nabytí právní moci)  

Tabulka(y) s registrační značkou:  ..................................................................    

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Jiné doklady:  ...........................................................................................................................................................................................................  

 

V ........................................  dne  ..................................  
Podpis žadatele ................................................................ 

  

  ...............................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka  

 “.
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13. Příloha č. 3 zní: 

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

Žádost o zápis změny vlastníka  

nebo provozovatele silničního vozidla 

 

Registrační značka vozidla:  
       

Druh vozidla:  ........................................................................  

 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 
                 

 

 

Dosavadní vlastník silničního vozidla:  
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)   

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

 

 

Dosavadní provozovatel silničního vozidla: (vyplnit jen, když je provozovatel odlišný od vlastníka)  

Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)   

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   
*) rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR.  

Žádá o změnu: 

 vlastníka 

 provozovatele 

 vlastníka i provozovatele 

 

 

 

V  .............................................  dne  ..................................  Podpis žadatele(ů)  ....................................................................  

 

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         
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Druhá strana 

Mezitímní vlastník (vyplnit jen v případě, že  se tato osoba připojuje k žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla)  

Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Adresa sídla fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické osoby  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

 

V  .............................................  dne  ..................................  Podpis žadatele  ........................................................................  

 

Nový vlastník silničního vozidla:  
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

 

Nový provozovatel silničního vozidla (vyplnit jen, když je nový provozovatel odlišný od nového vlastníka):  

Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   
*) rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR.  
K žádosti se přikládá: 

a) doklad totožnosti, je-li totožnost ověřována, 

b) plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem nebo plná moc podepsaná zmocnitelem v souladu se zákonem o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, 

c) v případě převodu vlastnického práva: 

 technický průkaz, 

 osvědčení o registraci vozidla, 

 protokol o evidenční kontrole silničního vozidla,  

 zelená karta, v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu. 

d) v případě přechodu vlastnického práva: 

 doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu, 

 další doklady k vozidlu jsou-li k dispozici. 

V  .............................................  dne  ..................................  Podpis žadatele(ů)  ....................................................................  

identifikační 

číslo:          

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo: 
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Třetí strana 

Záznam registračního místa 

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Jiný doklad k silničnímu vozidlu: 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Správní poplatek  ................................................................................. Kč podle položky  ...................................... sazebníku zákona o správních 

poplatcích č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v  hotovosti. Doklad č. .........................  

 

 

  .........................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby 

 

 

Potvrzení o převzetí dokladů žadatelem (datum nabytí právní moci) 
 

Tabulka(y) s registrační značkou:  ..................................................................    

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Jiné doklady:  .................................................................................................................................................................................................................  

 

 

V  .............................................  dne  ..................................   Podpis žadatele  .......................................................................    

 

  ................................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka 

“.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)



 10 

 

14. Příloha č. 14 zní: 

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci 

silničního vozidla 

 

Registrační značka vozidla:  
       

Druh vozidla:  ........................................................................  

 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 
                 

 

Vlastník silničního vozidla:  
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

 

Provozovatel silničního vozidla: (vyplnit jen, když je provozovatel odlišný od vlastníka)  

Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  
 

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

*) rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR.  

Žádá o vydání: 

 technického průkazu silničního vozidla 

 technického průkazu zvláštního vozidla 

 osvědčení o registraci silničního vozidla 

 osvědčení o registraci zvláštního vozidla 

Z důvodu: 

 ztráty 

 poškození 

 odcizení 

 zničení 
 

 

V  .............................................  dne  ..................................  

 

 Podpis žadatele  ....................................................................... 

 

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo: 
        

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)
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Druhá strana 

Záznam registračního místa 

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Jiný doklad k silničnímu vozidlu: 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

Správní poplatek  ................................................................................. Kč podle položky  ...................................... sazebníku zákona o správních 

poplatcích č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v hotovosti. Doklad č. .........................  

Byly vydány tyto doklady: 

 

Nový technický průkaz    .........................................................  číslo:   ...............................................................................................  

 

Nové osvědčení o registraci   .........................................................  číslo:  ...............................................................................................  

 

  .........................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby 

Potvrzení o převzetí dokladů žadatelem (nabytí právní moci) 
 

Tabulka(y) s registrační značkou:  ..................................................................    

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Jiné doklady:  .................................................................................................................................................................................................................  

 

V  .............................................  dne  ..................................   Podpis žadatele  .......................................................................   

 

 

………………………………………………………….  

podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka  

“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)
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15. Příloha č. 17 zní: 

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou 

 

 

Registrační značka vozidla:  
       

Druh vozidla:  ........................................................................  

 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 
                 

 

Vlastník silničního vozidla:  
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

 

 

Provozovatel silničního vozidla: (vyplnit jen, když je provozovatel odlišný od vlastníka)  

Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   
*) rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR.  

Žádá o vydání tabulky s registrační značkou 

 k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu  

 z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání  

 

 

 

 

V  .............................................  dne  ..................................  Podpis žadatele  ........................................................................  

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)
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Druhá strana 

Záznam registračního místa 

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Tabulka(y) s registrační značkou:   ..................................................................  bylo odebráno .............................................................. ks 

 

Jiný doklad k silničnímu vozidlu: 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

Správní poplatek  ................................................................................. Kč podle položky  ...................................... sazebníku zákona o správních 

poplatcích č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v  hotovosti. Doklad č. .........................  

 

 

  .........................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby 

 

Potvrzení o převzetí dokladů žadatelem (nabytí právní moci) 
 

Tabulka(y) s registrační značkou:  ..................................................................    

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Jiné doklady:  .................................................................................................................................................................................................................  

 

 

V  .............................................  dne  ..................................   Podpis žadatele  .......................................................................    

 

 

………………………………………………………….  

podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka  

“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)
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16. Příloha č. 18 zní: 

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení  

tabulky s registrační značkou 

 

 

Registrační značka vozidla:  
       

Druh vozidla:  ........................................................................  

 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 
                 

 
Vlastník silničního vozidla: 
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

 

Provozovatel silničního vozidla: (vyplnit jen, když je provozovatel odlišný od vlastníka) 
Jméno a příjmení fyzické osoby (nebo název právnické osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   
*) rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR.  

Oznamuji, že dne ............................................................  došlo ke: 

 ztrátě 

 zničení 

 odcizení 

 

tabulky s registrační značkou   .........................................................  v počtu  .......................................................................................... ks. 

 

V  .............................................  dne  ..................................   Podpis žadatele  .......................................................................  

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo: 
        

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)
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Druhá strana 

Záznam registračního místa 

 

Technický průkaz:  .................................................................. číslo:  ................................................................................. 

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................  číslo: .................................................................................. 

 

Tabulka(y) s registrační značkou:   .................................................................. bylo odebráno .............................................................. ks 

 

Jiný doklad k silničnímu vozidlu: 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Správní poplatek .................................................................................. Kč podle položky  ...................................... sazebníku zákona o správních 

poplatcích č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v  hotovosti. Doklad č.  .........................  

Byla přidělena nová registrační značka 
        

Počet kusů:  ............................................................................  

  

 

  .........................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby 

Potvrzení o převzetí dokladů žadatelem (nabytí právní moci) 
 

Tabulka(y) s registrační značkou:  ..................................................................   

 

Technický průkaz:  .................................................................. číslo:  ................................................................................. 

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................  číslo: .................................................................................. 

 

Jiné doklady: .................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

V  ..............................................  dne  ...................................   Podpis žadatele  .......................................................................    

 

 

………………………………………………………….  

podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka  

“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)
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17. Příloha č. 19 zní: 

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

 Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz 

 

 

Registrační značka vozidla:  
       

Druh vozidla:  ........................................................................  

 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 
                 

 

 

Vlastník silničního vozidla: 
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

 

 

Provozovatel silničního vozidla: (vyplnit jen, když je provozovatel odlišný od vlastníka) 
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby , nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   
*) rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR.  

Žádá o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz pro osobu z jiného státu (uveďte identifikaci osoby) s platností (uveďte dobu 

platnosti tabulky s registrační značkou na vývoz nepřesahující 3 měsíce od data vydání):  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

V  .............................................  dne  ..................................  Podpis žadatele  ........................................................................  

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)
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Druhá strana 

Záznam registračního místa 

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Tabulka(y) s registrační značkou:   ..................................................................  bylo odebráno .............................................................. ks 

 

Jiný doklad k silničnímu vozidlu: 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Správní poplatek  ................................................................................. Kč podle položky  ...................................... sazebníku zákona o správních 

poplatcích č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v hotovosti. Doklad č. .........................  

Byla přidělena registrační značka na vývoz  
        

s platností do ............................................. 

 

  .........................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby 

 

Potvrzení o převzetí dokladů žadatelem (nabytí právní moci) 
 

Tabulka(y) s registrační značkou:  ..................................................................    

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Jiné doklady:  .................................................................................................................................................................................................................  

 

 

V  .............................................  dne  ..................................   Podpis žadatele  .......................................................................    

 

………………………………………………………….  

podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka  

“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)
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18. Příloha č. 28 zní: 

„Příloha č. 28 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu   

a zápis zániku silničního vozidla 

 

Registrační značka vozidla:  
       

Druh vozidla:  ........................................................................  

 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 
                 

 

Vlastník silničního vozidla: 
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   
 

Provozovatel silničního vozidla: (vyplnit jen, když je provozovatel odlišný od vlastníka) 
Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby) 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické 

osoby)  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

PSČ  .........................................................   

*)
rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR. 

Žádá o: 

 vyřazení silničního vozidla z provozu                                                zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití  

 ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu      zápis zániku silničního vozidla 

 

Adresa místa umístění vyřazeného vozidla:  ....................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

Účel využití vyřazeného vozidla:  .....................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

V  .............................................  dne  ..................................             Podpis  žadatele ……………………………………………...  

 

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

rodné  

číslo*):       /     
identifikační 

číslo:         

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHM3P)
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Druhá strana 

Záznam registračního místa 

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Tabulka(y) s registrační značkou:   ..................................................................  bylo odebráno .............................................................. ks 

 

Jiný doklad k silničnímu vozidlu: 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Správní poplatek  ................................................................................. Kč podle položky  ...................................... sazebníku zákona o správních 

poplatcích č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen v  hotovosti. Doklad č. .........................   

  .........................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby 

Potvrzení o převzetí dokladů žadatelem (nabytí právní moci) 
 

Tabulka(y) s registrační značkou:  ..................................................................    

 

Technický průkaz:  ..................................................................  číslo:  .................................................................................  

 

Osvědčení o registraci vozidla:  ..................................................................   číslo: ..................................................................................  

 

Jiné doklady:  .................................................................................................................................................................................................................  

 

 

V .................................................................... dne .................................................. .     Podpis žadatele ............................................................... 

 

  .........................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka  

 

Záznam o skartaci tabulek s registrační značkou 

(Vyplnit jen v případě zápisu zániku vozidla.) 

 

Tabulka(y) s registrační značkou/ks:    .................................................................   byly dne   ................................................ úředně skartovány. 

  

  .........................................................................................................  

 podpis oprávněné úřední osoby 

“. 
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19. Příloha č. 29 zní: 

„Příloha č. 29 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou 

platností pro vývoz do jiného státu 

 

lícová strana 

 

 
 

 

rubová strana 

 

 
“. 

 

 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

Tiskopisy žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel, žádost o zápis silničního 

vozidla do registru silničních vozidel, žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele 
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silničního vozidla, žádost o vydání nového dokladu k vozidlu, žádost o vydání tabulky 

s registrační značkou a oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou 

vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob. 

 

Čl. III 

ÚČINNOST 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017. 

Ministr: 
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